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TORHOUT/RUDDERVOORDE

Legermakkers uit 1951 we,er bijeen

Foto vlnr: Jan Jacobs, Richard Verstuyf, Oaniel Vansevenant,
Walter Tanghe en André Van Vinckt. FotoJVK

«Onzeband is ook na 59 jaar nog
ijzersterk. Zo'n verbondenheid
vindje in het gewone leven niet .
terug» Dezemooie woorden wa-
ren gisteren te horen op eeri
reünie van de grenadiers uit de
militaire klas van 1951, in restau-
rant Heuvelhof in Torhout. Met
vier waren ze nog, maar zewillen
van geen wijken weten.

Bijna zestig jaar nadat ze samen
hun legerdienst aanvatten, troffen
de grenadiers elkaar opnieuw in
Torhout. Vanuit Ruddervoorde,
Deinze, Maldegem en zelfs Cana-
da bereikten uiteindelijk vier
oude makkers Torhout. Vanuit
Scherpenheuvel kwam dejongere
grenadier Jan jacobs de bijeen-
komst bijwonen. «Eind 1951 gin-
gen we binnen», zegt initiatiefne-
mer Richard Verstuyf. «In Baste-
naken, waar we een maand op
onze knieën de kazerne zaten te
schrobben. Sinds de oorlog was
daar nog niets veranderd. En spe-
ciale zeep bestond toen nog niet.
ViaVogelzang kwamen we uitein-
delijk in Soest terecht,»
Destraffe verhalen volgden elkaar
gisteren in sneltempo op. «Disci-
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pline was er veel meer dan nu»,
zegt Verstuyf. «Alser een van de
900 zijn handschoenen vergat tij-'
dens de winter, moesten we alle-
maal met blote handen de vlag
groeten. We waren ookvaakop el-
kaar aangewezen. Alswe iets gin-
gen drinken in de stad, gebeurde
dat het best in groep. Duitse Oud-
strijders zagen ons, net na de oor-
log, niet graag komen. Dikwijls
leidde dat tot een opstootje»

Boodschap van vrede
De vrienden waren toe aan hun
vierde reünie. «We begonnen'
twintig jaar geleden», zegt Ri-
chard. «Maar het wordt moeilijk.
We zijn 79 jaar. Daniel Vanseve-
na nt kwam wel vanuit Canada,
waar hij al 44 jaar woont. Het re-
gent afzeggingen om gezond-
heidsredenen. Of ze mogen niet
meer met de wagen rijden. We
willen de unieke band die ont-
stond in het leger levendig hou-
den. Wij zijn een van de laatste ge- .
neraties die nog echt beseftwat de
oorlog betekende. Enhet mag zich
nooit herhalen», zegt Verstuyf.
«Die boodschap willen we door-
geven aan de jongeren» UH])
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